
Plášt svatého  Martina
 č. 2, roč. 16; léto 2021 s přílohou Pláštík  

čtvrtletník o životě katolické farnosti sv. Martina v Blansku 

  Úvodní slovo:

Díky Pánu za to, že se opět můžeme i přes různá omezení scházet 
k bohoslužbám. Jaký bude další vývoj pandemických opatření sice 
nevíme, ale musíme stále věřit, že běh dějin není v rukách politiků, 
ale celý svět i čas spočívá v náruči Boží.  

Všimněme si, že ani Pán Ježíš si nikdy nestěžoval na politické intriky farizeů, herodovců nebo Piláta, 
které jej přivedly na kříž, ale vždy mluví o své smrti jako oběti lásky podle vůle svého Otce. 
Učme se tedy vždy a ve všem vnímat víc, než jen osud a lidské plány a snažme se všechno v životě brát 
jako příležitost ke službě Bohu a prokazovat dobro druhým.  

S požehnáním všem Otec Jiří 

Modlitba růžence 

Poprosil jsem maminky z Mariánské družiny a také ostatní farní společenství, aby se ujala modlitby 
růžence před každou mší svatou. Kdo se tedy chcete přidat, přijďte do kostela půl hodiny před 
začátkem mše svaté, anebo se přidejte během modlitby. Noste proto s sebou růžence. 

Inspirací se nám stal květen, měsíc Panny Marie. Víc než jindy si připomínáme a učíme se vnímat 
díky jejímu životu lásku lidskou, mateřskou, manželskou, ale i Božskou. Panna Maria je Bohorodička 
a zároveň nebeská matka nás všech. 

 Májová pobožnost pro rodiny s dětmi 16. 5. 2021, začátek v 15 hod v kostele 

 Novéna k Duchu sv. 14. – 22. 5. 2021 

Podle Skutků apoštolských (1. kapitola) Pán Ježíš před svým nanebevstoupením vyzval apoštoly, 
aby zůstali v Jeruzalémě, dokud se nenaplní Otcovo zaslíbení, že budou pokřtěni v Duchu svatém. 
Proto setrvávali na modlitbách spolu s Marií, Matkou Ježíšovu a dalšími ženami. Nevěděli, jak dlouho 
to bude trvat, protože Pán Ježíš jim to ani na přímou otázku nesdělil. Dnes víme, že to bylo devět 
(latinsky novem) dní a přijali Ducha svatého. Toho jim Ježíš seslal, aby byli jeho svědky po celém světě, 
až na konec země. Od toho dnes církve odvozuje tzv. „novénu“, tedy devět dní modliteb jako 
společnou modlitební přípravu na nějakou významnou společnou i soukromou událost. U každé 
novény je však potřeba nechat na Pánu, jak dlouho má skutečně trvat toto naše „setrvání na modlitbě“ 
a jaký výsledek to přinese – přesně jako tomu bylo tehdy v Jeruzalémě. 

Tradičně se církev takto připravuje na slavnost Seslání Ducha svatého a naše farnost plánuje novénu 
na slavnost kněžského svěcení jáhna Jiřího Dyčky. 
Inspirace k novéně najdete na https://www.farnostblansko.cz/aktivity/aktivity-pro-deti.pg, u kostela 

bude umístěna k soukromé modlitbě v tomto čase Cesta Světla. Zároveň vás srdečně zveme 

k sledování youtube kanálu LIVE 4G, kde je v neděli 16. 5. od 14 hod připravena Svatodušní obnova  

on-line. A to, co je dostupné nám všem, je denní soukromá modlitba:  

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. 

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho 

pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

‚ 

 Co nás čeká ve farnosti



  Mše svatá ve Křtinách 22. 5. 2021 v 18:00 
Kněží ze Křtin letos nepořádají poutě, ale mši svatou pro naši a adamovskou farnost jsme domluvili. 

Respirátory a desinfekci prosím s sebou. Naše farnost, stejně jako ostatní křesťané, by totiž měla 
vyjádřit vděčnost za Boží ochranu, inspiraci a pomoc v uplynulých měsících. Zároveň bychom měli 
svěřit do Božích rukou i všechny naše náhle zemřelé. Proto srdečně zvu vás všechny na tuto mši 
svatou. Mnozí půjdou pěšky (odchod od fary v 13 hod.), a k návratu pak mohou využít autobus 
(do Křtin odjíždí v 16:30 od Billy). Aktuální informace najdete v ohláškách.  

 Noc kostelů 28. 5. 2021  

V pátek 28. 5. se náš kostel připojí k celorepublikové akci Noc kostelů. Motto letošního ročníku je: 
Žalm 104,20: „ “ Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.

Farní zahrada se odpoledne, od 15:30 do 18:00 hod., promění v dočasný zookoutek. Proč? Protože 
přírodu vnímáme jako Boží stvoření, ve kterém se odráží Boží moudrost a řád.  Největším zázrakem 
stvoření je náš život, a proto máme tvořit jednotu s přírodou a rozvíjet své obdarování. Pro děti je 
připravena poznávací biostezka a souběžně v kostele bude znít umění žáků ZUŠ Blansko, hudebního 
oddělení.  

Pokračováním programu je děkovná bohoslužba a následující přímluvná modlitba v kostele. Co to je 
přímluvná modlitba? V čase 19-21 hodin můžete přicházet se svými starostmi a trápením, radostmi 
a vším, co nosíte v srdci. V kostele budou připraveni křesťané, kteří se společně s vámi za váš úmysl 
soukromě pomodlí. Zároveň bude přítomen kněz, připraven k udělení požehnání nebo daru smíření.  

Od 21. hodiny zazní v kostele verše vybraných biblických básní (žalmů) s tematikou stvoření a chvály 
Boží. A ztiší se i celý areál. V prostorách farního dvora budeme možné pozorovat hvězdou oblohu 
a děti s rodiči mohou objevovat s pomocí baterky ukryté obrázky na farní zahradě. Start této noční 
stezky bude v dolní části zahrady, u komunitního domu Lotos.  

Pro děti je připravena odměna jak za odpolední soutěž v biokoutku a zookoutku, tak za večerní 
stezku zahradou. Občerstvení si v letošním roce vzhledem k epidemiologickým opatřením musí zajistit 
každý účastník sám. V areálu budou k dispozici toalety, desinfekce na ruce a pitná voda a návštěvníci 
by měli dodržovat aktuálně předepsaná pandemická pravidla. 

 První svaté přijímání 29. 5. a 30. 5. 2021  
V naší farnosti přijme v letošním roce 24 dětí poprvé eucharistii. Slavnost prvního svatého přijímání 

budeme slavit ve dvou dnech a dvou kostelech. V Olomučanech 29. 5. v 11:00 hod. přijme eucharistii 
poprvé 7 dětí a v Blansku v neděli 30. 5. v 8:45 poprvé přistoupí k svatému přijímání 17 dětí. Modleme 
se společně za ně, ať je v jejich srdci stále místo pro Pána Ježíše. 

 Slavnost Těla a Krve Páně „Boží Tělo“ 6. 6. 2021  

Dovolí-li to aktuální situace, oslavíme tuto slavnost společně na farním dvoře při mši svaté 
v 9:00 hod. Prosíme rodiče o vypravení svých děvčat jako družičky. Košíčky a kvítky do eucharistického 
průvodu budeme mít také v zásobě. Sledujete prosím ohlášky, kde budou aktuální informace. 

 Kněžské svěcení a primice 19. 6. 2021 a 26. 6. 2021 

Kněžské svěcení a primice: jáhen Jiří Dyčka z naší farnosti by měl, dá-li Pán, přijmout kněžské 
svěcení v katedrále 19. června 2021 při mši svaté v 9:00 hod. Nakolik se jej bude moci účastnit i naše 
farnost, se ještě uvidí. Primice je plánovaná o týden později, na sobotu 26. června ve 14:00 hod. Po ní 
bude udělovat požehnání přespolním. V neděli 27. června bude (Otec) Jiří 2. sloužit nedělní mši svaté 
v naší farnosti  a po nich udělovat novokněžské požehnání farníkům. To, jestli bude primice opravdu 
v těchto termínech, se rozhodne koncem května. Náhradní termín by byl poslední víkend v srpnu. 
Sledujte prosím aktuální informace. 

 Členská schůze Společnosti Katolického domu 6. 6. 2021  

Srdečně zveme na Členskou schůzi Společnosti Katolického domu, která proběhne 6. 6. v 16:00 
na farním dvoře. Těšit se můžete nejen na informování o činnosti a na volbu nového vedení, 
ale také na přátelské setkání stávajících i nových členů.  

Kandidáty na členy Výboru i Delegátů prosíme o vyplnění formuláře (na stránkách SKD), který nám 
pomůže se připravit na průběh hlasování. Kandidovat je samozřejmě možné i přímo na místě. 



 Postřehy a příspěvky 

Co nového na farní zahradě 

Na farní zahradě máme od jara nové 
přírůstky. Je to 5 malých jehňátek. Narodilo se 
jich ve skutečnosti 6, ale jedno díky hodně 
velké zimě nepřežilo. Těch 5 jehňátek je 
vlastně pět (kluků) beránků. Ale protože jich 
bylo na farní zahradě už moc, odvezli jsme 
koncem dubna některé ovečky i s jehňátky na 
jiné pastviny. Na podzim dole u Lotosu hodní 
lidé (kterým moc děkuji) opravili výběh. Od března tam už pobíhají nové, bílé slepice. Bílé slepice 
proto, že bílé slepice snáší bílá vajíčka, která jsou potřebná k výrobě svíček, u kterých se modlíme 
za naše kněze. (Lucka Havlenová) 
  

Letošní jaro jsme se zase nemohli scházet, tak to bylo na zahradě trochu smutnější. 
Otec Jiří to ale dokázal zařídit, abychom se potkávali po menších skupinkách a starali jsme 
se o zahradu a ovečky. Na podzim jsme vysadili ovocné stromy. Během zimy jsme kolem nich 
instalovaly chráničky a kůly, aby nechutnaly ovečkám. Starší stromy jsme prořezali, aby měly 
dobrou úrodu ovoce. Políčko jsme zorali a připravili na zimní odpočinek. Teď už je zrotavátorované 
a vyseli jsme první zeleninu. Pokud bude dobré počasí, za chvíli začne růst hrášek 
a ředkvičky. Pak se objeví mrkev a petržel a taky brambory. Jak bude ještě tepleji, vysadíme rajčata 
a cukety. Zkusíme vyrobit teepee na fazoli - třeba se v něm bude v létě dát hrát na schovku. 
Pak budeme myslet i na výzdobu kostela a vysadíme mečíky a jiřiny. Zkusíme i výsev letniček 
naširoko - třeba budeme mít zajímavou letní směsku pro včely a motýly. Už se těšíme na léto, 
že si sedneme ohniště a potkáme se u táboráku nebo při jiné příležitosti.  (Jitka Svobodová) 

Postní misijní výprava 

Ještě před zákazem shromažďování, na začátku postní doby, jsme se 
vydali s misijním klubkem na misijní výpravu. Sešli jsme se v kostele, kde 
nám Otec Jiří požehnal. Potom jsme vyrazili lesem směrem na Hořice. 
U vodárny nad kostelem jsme dostali dřevěné křížky s různým 
poselstvím. Křížky jsme zavěšovali na stromy a keře u cesty, 
aby si je kolemjdoucí mohli přečíst a povzbudit se nebo si je mohli vzít.  

Dorazili jsme až k chatě Pod Kotlankou, kde jsme si opekli parky 
a marshmelouny a zahráli si různé hry. Potom jsme se rozdělili 
do skupinek a každá skupinka si vylosovala 3 zastavení z křížové cesty, 
kterou jsme se pomodlili. Potom jsme se vrátili zpátky do Blanska 
stejnou cestou a kontrolovali, jestli si už někdo nějaký křížek 
pro povzbuzení vzal.  (Esterka Havlenová) 

Velikonoční cesta 

V týdnu před Velikonocemi jsem se s rodiči vydala na velikonoční 

cestu po Blansku. Začali jsme na Poduklí, obešli jsme náměstí 

Svobody a skončili jsme u kostela. Viděli jsme malovaná vajíčka 

a nazdobené perníčky. A taky velikonoční výzdobu. Bylo to 

prima. Taky mě překvapil velikonoční betlémek, ten se jen tak 

nevidí. Moc mě to bavilo a těším se na další.             (Anička Prudká) 



Koník svatého Martina - Pegas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Procvič si ručku 
Jak skáče balónek, jak letí motýlek? Zjistíš to, když obtáhneš tečkované čáry. 

 

 Dokresli obrázky

(Marie Prudká) 

 

(Anna Prudká) 

 



Soutěž: Se sv. Cyrilem a Metodějem  
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Jméno a příjmení: 

  

ÚKOL PRO MLADŠÍ DĚTI: 

1. Pozorně se rozhlédněte v našem kostele 

a najděte sv. Cyrila a Metoděje.  

S pomocí rodičů doplňte do rámečků  

pod obrázky jejich jména.  

2. Najděte společně s rodiči v kancionálu píseň 

o těchto svatých  

a napište její číslo do rámečku dole. 

Číslo písně o Cyrilu a Metodějovi 

v kancionálu je: 

 

 

Výsledek zašlete na adresu Pláštíku , nebo odevzdejte do sakristie plastiksvmartina@gmail.com
do neděle 13. 6. 2021. Všichni úspěšní řešitelé budou odměněni. 
 

Cyrilometodějská křížovka 

Vylušti naši křížovku a vyjdou Ti původní 
jména slovanských věrozvěstů. Vyluštěnou 
tajenku napiš do prázdného rámečku: 

 

 

Legenda 

1. Doplň: …..………………. Morava. 

2. Předmluva k překladu Evangelia. 

3. Národnostní skupina usazená na Moravě. 

4. Staroslověnština vznikla z nářečí okolo………… 

5. Kníže vládnoucí na Velké Moravě (863). 

6. Staroslověnština byla první spisovný……………. 

7. Z které říše přichází Cyril a Metoděj? 

8. Jméno byzantského patriarchy. 

9. Písmo vzniklé z hlaholice. 

10. Zákon sudnyj ljudem je první slovanský………... 

11. Nový vládce Velké Moravy (král). 

12. Knížecí rod vládnoucí na Velké Moravě. 

13. Sídlo velkomoravského knížete. 

14. Jméno byzantského císaře, který poslal misii. 

15. Po staroslověnské liturgii nastoupila…………. 

16. Písmo vytvořené Cyrilem. 

 

ÚKOL PRO ZDATNÉ ŠKOLÁKY: 

Vyluštěte křížovku, pomoci vám může odkaz, pod kterým najdete povídání o Cyrilu a Metodějovi.  

Jsou v něm obsaženy všechny informace k vyluštění křížovky. 

https://www.farnostblansko.cz/aktivity/zijeme-spolecne.pg 



Velikonoční misijní vycházka 

Dnešní deň začal hezky, protože jsme se po 
dlouhe dobe mohli sejít s kamarady. 
Byl Veľký Pátek, deň prísneho pustu. Sraz byl 
v kostele, pomodlili jsme se a od Otce Jiřího 
jsme dostali požehnani.  

Vyrazili jsme i s O. Jirim, po skupinkách. Prišli jme 
na louku a tam se pomodlili Krizovou cestu. 
Bylochladno a tak nám O. Jiří zadal ukol-sbirat šišky. 
Medzi tím mamky odesli na faru pripravovať postní 
jidlo-placky. Zahraty jsme vyrazili smer Horice, na 
rozcesti jsme dostali úkol pozpatku rikat slová.  

Pak nám kluci zamavali a šli s O. Jirim rozdelať oheň. Holky se Šarkou na Horice. Hrali jsme 
Robina Hooda. Po chvíli jsme dorazili na misto, kde byli vystavené zajímavé sochy. Meli jsme 
to i s odborním výkladem Moniky. Byly tam sochy baletky, domu, strom... Po ceste zpatky jsme 
se ješte stavili na hristi. Kdyz jsme dorazili na faru, kluci meli rozdelaný oheň a mamky hotove 
placky. Byli vyborne, nekteri z nás jsme ješte chvílku hrali hry a pák se rozprchly domu.            

Ps: Nekteré mamky ješte večer zadelavaly testo na placky, dnešek se mi libil a dúfam ze brzo 
vyrazíme.           (Barča Tuhárska, obrázek namalovala Domča Tuhárska) 

Křížová cesta pro děti (i rodiče) 

Co provázelo večerní křížovou cestu pro děti? Ti, kdo měli možnost se zúčastnit, Vám jistě rádi 
osobně popovídají, jak vše probíhalo a jak byla velmi důmyslně vymyšlena symbolická cesta 
sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista v dětské koncepci. Vám, kteří jste neměli 
tu možnost být zde osobně, mohu poskytnout stručný popis události; Byla tma, na farní zahradě 
byly vidět světýlka a malé a velké osoby, většinou jednotlivci, jak se po zahradě pohubují. Ozval se 
dětský hlas: „Mami, jé, tam je Anička, tu už jsem dlouho neviděla. Maminka řekla: Tak jí zamávej! 
Holčička zakřičela; „Aničko, Aničko, ahóóój!“, mohla bych dál pokračovat, Matýsek, Vašek, Kamilka. 

Někteří rodiče doprovázeli svoje děti na křížové cestě. Rodiče starších dětí postávali ve 
dvoumetrových rozestupech a živě mezi sebou hovořili. Mezi těmi všemi lidmi bylo hojně 
dobrovolníků, kteří akci pomáhali zorganizovat a náš pan farář, který byl jistě spokojen, protože 
když prošel kolem mě, neměla jsem možnost mu přes roušku vidět úsměv na tváři, ale ve světle 
lucerniček mu oči zářily štěstím a vrásky v okolí očí symbolizovaly úsměv. Tak ahóóój.  

(Petra Vondrová) 

Rozhovor. Schönstattské hnutí 

Hostem v dnešním čísle je paní Marie Váradiová, kterou jsem 

požádala, aby nám přiblížila činnost Schönstattského hnutí. 

Dobrý den, paní Váradiová, děkuji za ochotu podělit se se 
všemi čtenáři o dění kolem Schönstattského hnutí. Mohla 
byste v úvodu našeho rozhovoru přiblížit, o jaké hnutí se jedná 
a kde má své kořeny? 

Dobrý den Vám i čtenářům, 
schönstatt je mezinárodní apoštolské mariánské hnutí a jeho 

posláním je obnova víry a života ve světě. Schönstatt je jedna velká 
rodina. Vedle duchovních a zasvěcených osob jsou to laičtí členové 
jako muži, ženy, maminky, rodiny, dívčí a chlapecká mládež, kteří se vzájemně obohacují. 
Schönstattské hnutí bylo založeno 14. října 1914 v Schönstattě P. Josefem Kentenichem, který velice 
miloval Pannu Marii. Vztah k Panně Marii vycházel z jeho vlastní zkušenosti, která sahala až do jeho 
dětství. Odvážně hlásal slávu Mariina jména a šířil víru v její poslání pro dnešní svět. 



Sch. spiritualita  v nás prohlubuje lásku k Panně Marii, která nám pomáhá k růstu ve víře, lásce 
a oddanosti k Bohu Otci, k Ježíši a Duchu svatému, lepšímu vztahu k sobě navzájem. Rozvíjí v nás 
eucharistickou zbožnost, úctu ke mši svaté. Přispívá k růstu ve svatosti všedního dne. Panna Maria 
se stala Matkou nás všecha pokud se svěříme do její výchovy, ona nás proměňuje, pomáhá nám 
v těžkých zkouškách, které na nás v životě doléhají. 

Duchovním domovem hnutí je Schönstattská svatyňka v Německu.  Je zasvěcena Panně Marii Matce 
Třikrát Obdivuhodné, Vítězné Královně Schönstattské. Mimo této originální svatyňky je po celém světě 
přes 200 filiálních svatyňek. Jedna z nich je i u nás v Česku v Rokoli u Nového Města nad Metují. 
Tuto naši rokolskou kapličku posvětil 19. července 1997 biskup Karel Otčenášek.  Letos v květnu 
oslavíme 20 let od korunovace Panny Marie za Královnu pokoje. 

Kdo a kdy přišel s nápadem založení tohoto hnutí Blansku aneb historie Schönstatu v naší farnosti? 

Na popud paní Marušky Musilové se v roce 1988 6 žen domluvilo, že se budou modlit za obsazení 
biskupských stolců. Po hodinových intervalech si udělaly rozpis a každou hodinu, ve dne i v noci 
se modlily. Pak se k nim přidávaly další ženy. Ještě v tom roce byla ustanovena Mariánská družina 
a paní Marie Musilová se stala jejich vedoucí.  Na pozvání brněnských sch.maminek, se kterými 
je seznámil O. Jan Nekuda, který zde krátký čas působil, se začaly zúčastňovat jejich schůzek. 
Jak se skupina v Blansku rozrůstala, ujala se vedení S. Marie Květa, vedoucí ligy maminek v Česku, 
která se osobně setkala v Schönstattě se zakladatelem hnutí P. Josefem Kentenichem. 

První schůzka se sestrou Květou se uskutečnila 14. března 1990, kdy se sešlo 36 maminek. 
Od té doby sestra Květa seznamovala maminky s schönstattským hnutím a dílem O. Kentenicha 
a připravovala je na uzavření smlouvy s Pannou Marií. Již v roce 1991 bylo 31 maminek připraveno 
na úmluvu lásky s Pannou Marií, která se konala 18. října v Rokoli. Pro velký počet účastnic nemohla 
být v kapličce, ale v tamním kostele. Potom se každoročně jezdilo kolem 18. října do Rokole, 
kde se vždy několik maminek zasvětilo Panně Marii. 

Za účasti 106 žen z Čech a Moravy, se uskutečnilo ve dnech 15. a 16. května v Blansku první 
celostátní setkání ligy schönstattských maminek. Poslední duchovní obnova v Blansku byla v r. 2008. 
Od roku 2009 se každoročně konala na Velehradě, Vloni kvůli pandemii byla korunovace opět 
v Blansku jen v minimálním počtu maminek. Letos 1. května se uskutečnila obnova korunovace 
P. Marie za Královnu maminek k naší velké radosti, i možné větší účasti, opět v Blansku. 

Kolik má hnutí v současné době členů? 

V roce 2006 bylo v Blansku 86 členů. Nyní je nás 35, z toho jsou některé nemocné a jiné z různých 
důvodů nemohou mezi nás docházet. Mnoho našich sester již odešlo k nebeskému Otci. 

Rády bychom přivítaly nové maminky, ženy, vdovy, babičky i muže, všechny kdo mají rádi Pannu 
Marii, přijďte mezi nás. S Pannou Marií k Ježíši! 

Můžete nám blíže představit činnost Vaší skupiny v Blansku? Čemu se věnujete, do jakých aktivit 
ve farnosti se zapojujete. 

V rámci schönstattského hnutí se zúčastňujeme celoročních programových akcí. Pořádáme poutě, 
(Rokole, Turzovka, sv. Hostýn), modlíme se růženec před každou mší sv., modlíme se za farnost, rodiny, 
nová kněžská a řeholní povolání, za všechny 
pomocníky, kteří se podílejí na službách ve farnosti, 
za nemocné, osamělé, za pronásledované křesťany, 
za křesťanskou Evropu, také na požádání o modlitbu 
za jiné. Podílíme se na různých potřebných akcích ve 
farnosti, úklidu kostela, pečení koláčků a co je potřeba. 

Od roku 2000 jsme adoptovaly devítiletou holčičku 
z Indie, polovičního sirotka, abychom zajistily 
její vzdělání a budoucnost. Adopce byla ukončena 
po 14 letech vstupem do zaměstnání. 

Děkujeme za zajímavý rozhovor a přejeme hodně sil a Božího požehnání. 



Do Křtin nejen na pouť 

Jméno města je odvozeno od slovesa 
„křtít“. Podle legend byli v blízkém "Údolí křtu" 
(Vallis baptismi, Křtinské údolí) křtěni pohané 
po příchodu křesťanství na Moravu. 
Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili 
přímo svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. 

Od 13. století je historie Křtin spjata 
se zábrdovickým klášterem premonstrátů, 
jehož byly Křtiny hlavní državou. Ve 13. století 
byla do Křtin přenesena z nedaleké Bukovinky 
socha Panny Marie, která se údajně nalezla v keři za záře nebeských ohňů. Vystavena byla 
v románském kostelíku, zvaném český. Kromě toho zde byl i kostel německý, který sloužil 
německým poutníkům. Tak tomu bylo až do konce 17. století, kdy Zuzana Kateřina z Dietrichstejna 
darovala jako díky za zázračné uzdravení manžela i jí samotné finanční prostředky ke stavbě 
nového chrámu. Jeho realizace byla svěřena vynikajícímu architektovi Janu Blažeji Santinimu.  

Historii křtinského poutního místa poprvé zpracoval r. 1663 zábrdovický mnich Martin 
Alexandr Vigsius. Zmiňuje se zde o vyvrácení kláštera Tatary a následně o jeho rozboření v době 
husitských válek. Podle legendy měly být zdejší řeholnice zavražděny, jen třem se podařilo 
uprchnout. Krev řeholnic se měla dlouho objevovat poblíž německého kostela až do 18. století, kdy 
zde byla vystavěna kaple sv. Anny. 

Záhada lebek. V roce 1991 narazili archeologové na zazděnou hrobku. Při jejím otevření 
je čekalo zajímavé překvapení. Spolu s ostatky stovek lidí tu totiž spočívalo i dvanáct podivných 
lebek. Kolem hlavy měly uhlem nakreslené vavřínové věnce a na čele naznačené velké písmeno 
T. Záhada nebyla dosud vysvětlena, jedna z versí pracuje s myšlenkou, že se jedná o lebky 12 z 27 
českých pánů popravených po bitvě na Bílé hoře. Podle jiných vysvětlení může písmeno T značit 
příslušnost k řádu svatého Františka či Antonína. Další teorie odkazuje ke starozákonní knize 
Ezechiel, v níž se mimo jiné praví, že kdo bude označen písmenem T, bude zachráněn. Ale kdo ví, 
třeba to bylo všechno úplně jinak. 

Okolí Křtin nabízí zajímavé výlety 

Mariánská radostná cesta byla vybudována v 90. letech 
20. století. Jedná se o příjemnou vycházku spojenou s duchovním 
zážitkem a krásnými výhledy na křtinský kostel. Trase je asi 
2 km dlouhá. 

Sluneční stezka je model naší Sluneční soustavy v měřítku 1:1 
miliardě. Tomuto měřítku odpovídají modely planet i vzdálenosti 
mezi nimi. Na každé zastávce najdete informační tabuli, kde se 
seznámíte nejen s planetami samotnými, ale i s dalšími objekty 
naší Sluneční soustavy. Stezka je dlouhá 4,5 km, začíná u ZŠ 
ve Křtinách a končí u arboreta Křtiny.  

Boží muka lesácká. V roce 2010 nechali postavit křtinští lesníci 
Boží muka. Záměrem bylo vzdát hold zdejšímu kraji a poděkovat křtinskému faráři otci Tomáši 
Prnkovi († 29. 3. 2013). Originální stavbu najdete na Bukovském kopci. Z kovového podstavce 
vystupuje 32 modřínových hranolů a centrální měděný kříž. Je zde krásný výhled na křtinský chrám. 
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